
Depondo flores
nos túmulos

Fortaleza, 1 (A. N.) -- Fôr
ças do Exército, Marinha e

Aviação dos Estados Unidos,
aquí aquarteladas, comemo
rando ontem o "Memorial
Day", realizaram pela manhã
uma romaria ao cemitério de
São João Batista, depositando
flores nos tumulos dos aviado
res norte-americanos sepulta
dos nesta capital.

Destruidas as fábricas "Iesserscbmidt"
LONDRES I 31 (U. P.) �-- BOMBARDEIROS NORTE-AMERICANOS ATACARAM DE NOVO WIENER NEUSTADT, NA ÁUS
TRIA, DURANTE A JORNADA PASSADA. FOI O QUE INFORMOU UM DESPACHO PROCEDENTE DE BERNA. SEGUNDO
A MESMA FONTE DE INFORMAÇÃO PARTICIPARAM NO ATAQUE MAIS DE M1L BOMBARDEIROS NORTE-AMERICA
NOS. A POPULAÇÃO FUGIU DA CIDADE. AS BOMBAS LANÇADAS I PELOS AMERICANOS DESTRUIRAM COMPLETAMEN-

TE AS FÁBRICAS DE AVIÕES "HESSER CUMIDT".

Comemoracão
do C. P. O. R.

. Rio, 31 (A. N.) -- Na manhã
de hoje, realizaram-se as festi
vidades comemorativas de mais
um aniversário da criação do
Centro de Preparação de Ofi
ciais da Reserva. As solenidades
contaram com a presença do
general Valentim Benicio, co-
mandante da Primeira Região
Militar que se fez acompanhar

-.

de todo seu Estado Maior. Ano XXX

forma eficiente o desenvolvi
mento das operações aliadas na

frente de batalha. Os bombar
deiros aliados atacaram tam
bém intensamente as estradas,
as pontes e os comboios de
abastecime.ntos inimigos. Du
rante a jornada passada, foram
derrubados 50 aviões naz istae.
Os aparelhos aliados atacaram
igualmente objetivos indus
triais e militares situados na

região de Orvieto.
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o

Os nazistas humilham a Bulgária Viaja!�m Abono familiar
LONDRES, 1 (U. P.) -- A emissora de Moscou anunciou d� aVIa0

.

O decreto-lei federal n. 5.490,
que o ex-primeiro ministro búlgaro, Dobri Bossilov, e o pre-

.

RIO, 31 (A. �.) -r-r- S.eg·uIU h�- de 11 de I?-�io de 1944, exclui�,
sidente do Parlamento, Christo Karlovu, fracassaram nos seus je para �01�c.re.s, VIa

.

Natal, �os �ene�lC�os do abono famI�
esforços para formar novo govêrno na Bulgária. A ?1€sma Afnca e LIsboa, o sr. JaIm� �e liar, Instituído yelo decreto�I�I
emissora acrescenta que os nazistas esperam poder obrigar a Sousa GO?1es, novo �e�retano n. 3.200, de 1�-�-1941, o� ser.v�
Bulgária a entrar na guerra contra a Rússia sem serem obriga- da

_

embaixada brasileira na dores, em atividade e Il!�tI.Vl
dos a ocupar o país, como no caso ,d� Hungria. Os ataques

, d� GI��-Bret�n�a. No � e s m o dade, ��s. Estados, Municípios
imprensa soviética contra a Bulgária aumentaram nos últr- a�Ia.o, seguIU. pc:-ra Benute d.�. �erntonos, q�ando se b,e�e
mos 15 dias, o que recorda a campanha da imprensa russa 8'�lvIa. de Oliveira Fer_nand�s Ílcl�r�m do regime de s.alano
contra a Finlândia. Pm�elro, esposa de

A

Luiz Guí- f�mIlla q�e l}-o�ver SIdo ou

maraes Fernandes consul geral VIer a ser instituído pela res-

LONDRES 1 (U. PJ - Segundo anunciou o correspon- do Brasil aJ:í. I pectiva Administração.

����? ����:ào '�� ����!�"���:e���aB��g����dii�:b�� "U;���.I bravura das foA. rças'lllIbertad-oras I·tallllanas���eU��s,"����o��ç�c;�g�:!��t���rt��V���df��s p��t�x��� N
,

.

A
•• ,cito búlgaro ao e:x(ército germânico e a transferência de traba- Napoles, 1 (U. P.) -- As for-r

M . I �
de superior a sete mil peso

lhadores para auxiliar os serviços das fortificações alemãs nos ças libertadoras italianas, for- . �Iron; e expu. s�ra� �sc �t��1 Atualmente, os soldados de
Balcãs. madas com unidades do exér- ZI!, as essa pOSIÇa,O. par ,I,r Badoglio se encontram em

cito da Itál.a, tem estado nas de,s�e c?n:bate, os soldados na ofensiva e já avançaram nada

S d P tt linhas de combate, nestes dois I It�lla. Iívre foram desta_cados, menos de 100 quilômetros,uspensa a promoçao e a on últimos meses. Trata-se dum principalmente, para açoes de além de suas posições origi-
. , . . corpo de combatentes selecio- patrulha. Sabe-s.e que, �uyan- nais. Cumpre assinalar que es-WASHINGTON, � - � .Comlte de As�unto� Militares do

nados organizado pelo mare-
te a atual ofensiva, ? corpo delsas unidades italianas foramSenado suspendeu indefinidamente a prom09ao do tenente-

chal Badoglío, afim-de lutar combatentes orgamzado por equipadas especialmente parageneral George Patton P<:tr!l a patente de maJo�-gen�ral, em-
contra o inimigo comum. Du- Badoglio defendeu um flanco, a luta em terreno montanho

b9ra houvesse o sub-comité se mostrado, favorável a pro�o- rante um reagrupamento das na frente do Oitavo Exército. soo Seu material pesado é
çao. O tenente-.ge?er�l Patto_n, meses atras, esteve el!volvldo fôrças aliadas, os italianos do- Durante os újtímos dias, os transportado por muares, jánum caso de vlOlencla: pratlc�da contra um sUbordlhado e, minaram uma parte do setor peninsulares progrediram, atra- que as tropas quase sempreposteriormente, �r?fenu um dIsc�rso que levantou gra ?e ce-

montanhoso, onde há poucas vés de difícil terreno monta- operam em zonas desprovidasleuma, no qual dIZIa que era destmo dos EE. UU., da Gra-Bre-
semanas, após violenta refre- nhoso e ocuparam a localida- de estradas, quando não de

tanha e da Rússia "governar o mundo".
ga, conquistaram o Monte de de Pecinisco a uma altitu- qualquer espécie de atalho.

I carne verde no Amapá e na Bahia Na manhã I A fum,aça cobre o alvo
MACAPÁ, 1 (A. N.) - Em- BAHIA, 1 (A. �.) - O inter: de ontem NÁPOLES, 31 (U. P.) -- Poderosas formações de "Libe-

penhado em manter a regula-. ventar f�deral vai submeter:a Lon�res, 31 (U .. P.) -- Um rators'' e "Fortalezas Voadoras", escoltadas por "Lightinings"ridade do abastecimento do aprovaçao do Conselho Ad.mI-, comunicado expedido pelo co-, e "Mustangs", dirigiram pesado ataque contra as refinarias
mercado de carne destinada nistrativo do. Estado o proJe�o mando ?as for9as. aereas n�r- de petróleo existentes em Ploesti, na Rumânia. Informações,
ao consumo público nesta ca- de decreto-lei que abre o cre- te-amerI�anas indica que for-I fornecidas pelo Q. G. aliado, indicam que foi atingida a prínpital, o govêrno do Território dito especial �e Cr$ 250.000,00 ças médias d� "Fortal�zas Voa- r

cipa.l refinaria, porém assinalam que o fumo, que se levanta
acaba de adquirir mais uma para atel1J�er as despesas com doras" e "Líberators �taca- !do objetivo atacado, visível a várias milhas, obscurece o alvo e
embarcação a vela, com trinta a instal�çao de um mat�dou- ral?, em I;oras da m�,nJ;la de· não permite que se possa 'Observar o resultado da operação.toneladas de registro bruto, ro em Sao R'oque, no, Recon�a- hoje, os pateos__ferrovIanos �e -

II _que será empregada exclusiva- vo, o gu.al fornecera a. carne Hamm Osn.abruck e Schawert,

A Gestapo contra a Invasaomente na condução do gado necessana
_

ao abastec�mento na ,Alemanh.a,. b�m c0J.'!l0 10

para corte. da populaçao desta capital. aerodro�<?s immigos sI�uados
-

_ _ A.
nas regioes de Luxeml, na

LONDRES, 1 (U. P.) __ A rádio-emissora alemã disse queA desapropriaçâo do «Germânia» França. Himmler partiu de B�rlim por ;via aérea, com r�mo à França,

P
-

d -I onde, segundo se supoe, tomara a seu cargo diretamente os

A Dele ·acia de Ordem Política e Social do Estadn permí- esqulsa e argl � preparativos da "Gestap?" co�tra a invasão
_ alia�a. U:m. des-

tiu que os �óCiOS do Clube Germânia tomassem as provídên- O govêrno federal aut'Onzou pacho procedente da Smça; .dIZ que os alemaes Imprur)}ra.m
cias julgadas necessárias no interêsse da Sociedade, com res- o cidadão Otto Reginaldo Re-I ce?te_na.s de t?nelad�s de _copIas da ordem secreta que sera dIS
peito ao processo de desapropriacão por utilidade pública, dos naux a pesquisar argila e asso- tnbmda no dIa da mvasao, e na qual se 'Ordena que todos os

prédios a ela pertencentes e situad�s na rua Tenente Silveira, ciados, numa área de lZ he�ta- homens de 18 a §O anos, na França, se apres�ntem � autori
nesta cidade. O edital do Juízado de Direito da Comarca da res situada no. l}l&,ar Salse�r�, dades de ocupaçao dent�·'O de 24 horas, depOIS de c}lJo �razo
Capital, referente a essa desapropriaçã'O, foi publicado no D. distrito e mUlllclpIO de ItaJal, �ualquer h'Omem que seja encontrado nas ruas sera fuzIlado
O. E. de 24 de abr�l p. passadQ.

'

I),e�,te EstggQ, lmecl�a.t�mJ.ente. -, ..

I

Nápoles, 31 (U. P.) -- As por outra- parte, adiantam que r c1ena, Fontana, St:rango, Lagal-
fôrças aliadas já estão comba- as fôrças anglo-americanas es-Ili, Pofi e Arpino. Além disso,
tendo "às portas de Roma". tão tratando de ultrapassar prossegue o avanço da coluna
Foi o que admitiram os ale- Censano e Lanuvio, nos arre- i que ataca o inimigo entre Vel
mães, segundo informação di- dores dos montes Albano e jálletri e Valmontone e está pro
vulgada pela própria emissora se encontram a menos de 13 curando chegar à Via Cassil í

de Berlim. Ainda segundo os na, ao norte de Valontone. No
nazistas, as fôrças aliadas es- milhas da capital italiana. Re- setor da costa; as fôrças ame
tão atacando com grande in- velou-se, ao mesmo tempo, que ricanas chegaram a Lamerica
tensidade as posições germâni- durante a jornada passada as no, situada a 16 milhas ao sul
cas ao longo de toda a frente fôrças das nações unidas

ocu-1
do estuário do rio Tibre. Lame

de batalha ao sul de Roma. I param ou completaram a ocu- ricano está, por outro lado, si
Informações oficiais aliadas, pação das localidades de Alfa- tuada a apenas duas milhas do

,

campo de Jemini, por onde
passa a última linha de defesa
nazista, situada ao sul de Ro
ma. Em outros setores, espe
cialmente ao longo da Via Cas
silina, as fôrças do Oitavo

Exército chegaram às monta
nhas de Lepni e agora estão
atravessando as de Fronsino
ne. As fôrças aéreas aliadas,
que efetuaram ontem mais de
2.400 sortidas, auxiliaram de

<;)

",q
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LIRA TENIS CLUBE - Dia 4, . domingo, Vesperal elegante com início
às 16 horas. - Dia 24, Grande festa Joanina.

as sras.: Eusa Faria Rodrigues,
Ernestina Ribeiro de Barros, Blan-Idina Laus Bayer e Maria Basa

dona de Oliveira;
as s,itas.: Zada Sartorato, Zul�a IVieira e Helena Spyrides, profes

sora Normalista;
os srs.: Cristaldo Araujo, Mário IAlves Guimarães. Cid Silva e Ri-

ca;:�o;:�:�;!�n���:oG�rber Filh.?, fS'alvamentoLUlz da Sllva e Benedlto Falcoo
de Carvalho;

.

menina Cremilda Leite.
-- '

Bahia, 33 (A. N.) - Regressaram à capital da República,
os técnicos norte-americanos, que estiveram aquí, com objeti
','(,1 de proceder a estudos sôbre a possibtlidade de salvamento

(lo "Brasiloide", afundado nas costas baianas por submarinos

do "Eixo". Os técnicos norte-americanos, falando à reporta
gem da "Agência Nacional", declararam que o barco está em

PRECEITO DO DIA condições de voltar a flutuar, devendo ser iniciado brevemente

os trabalhos de salvamento, bem como o de outros navios tor

pedeados no litoral baiano.

Para ganhar a paz !
WASHINGTON - (INTER-'

AMERICANA) - Grave crise

de desemprego ocorrrerá se a

volta da produção de guerra
para produção de paz não fôr
efetuada com a máxima rapí
dêz, logo que cessem as hosti

lidades, declarou o sr. Donald

Nelson, presidente do Departa
mento de Produção de Guerra

perante o Congresso dos Esta
dos Unidos. Tanto o sr. Donald
Nelson como os principais in
dustriais norte-americanos se

manifestaram sôbre a necessi
dade de uma lei que regule a

terminacão dos contratos de

guerra e preveja a possibilida
de de subita paralização da

produção de munições. O sr. Nova Iorque - (Inter-Ame
Paul G. Hoffman, presidente ricana) O "Wall Street
da Studebaker Corp., declarou Journal" informou que as má-

_____________
I que as atividades industriais quinas de escrever, fabricadas

O santo do di Ido após-guerra devem ser 30% depois de 193?, .serão entregues
la i ou 40 Jj mais elevadas do que ao mercado civil pelo Departa-

_
. 'em 1939. O sr. Charles Wilson, mento da Produção de Guerra.

S. Slm�ao, EremIta. � I presidente da General Motors.] A população �ivil �stá até ago-
Natural de SlraCU9a, fez �lmeao afirmou que o programa de I ra limitada as maquinas usa-

Beus estudos em Constanhnoplo. -

�. d f bri d t d 1
D

. d
.

a a' transformacao exige encomen- as, a rica as an es aque e
epOlS e uma peregrlnaç o ,

..

Terra Santa, fixou residência no das iniciais de matenal SUfI-! ano.

monte Sinar, onde existia. um ciente para construir um mi- Ao mesmo temp_o, ° Departa
mosteiro subvencionado po� Ricor-

lhão de automoveis e camí- menta da Produçao de Guerra
do II, d�que da Normdndlba. Te�- nhôes e uma quantidade equi- estabelecerá limites de preços
do que rr buscar esse su vençao , ,.

d .

na Gália, foi atacado por piratas. valente de outros produtos. para a� maquinas .e escrever

e escapou a custo à rnorte. De-) As autoridades da A. F. L. e de fabncaçao posterror a 1935,

pois. de várias. viagens, durante as
da C. r. O. solicitaram ao Comi- ,.___•••..-�................,.J"..................-J"........__ .............

guals teve rrurito que sofrer, che- \ ' , .
. ,

gou em Treves. o arcebispo da-I te Bancário do Congresso que .0
guela cidade em breve reconheceu � controle de preços seja manti
os exímias virtudes de Simeão e I do intacto e os salarios e pre- Agências e Representações em Geral
concedeu-Ihe de bom grado a per-

I) ços colocados em seu nivel de Matriz: Fllorianópolis
rni9sã:J de viver como recluso numa

15 d setembro de 1942. O sr. Rua João Pinto, n. 5
cela perto da Porta Negra. O povo ..e , Caixa Postal, 37
vizinho, entretanto, não gostou. William Green, presidente da Filial: Cresctúrno
do homem que levava uma vida I A. F. L, declarou que o contro- Rua Floriano Peixoto, s/n (EdiL
tao

. sing�lar. Atribui-lhe forças le de preços deve ser mantido Próprio). Telegramas: "PRIMUS"

máglc�s lnculpand?-Q de, todas as

pelo menos; durante dois anos Agentes nos principais municípios
calamidades que COlam sobre aque·, _ . , do Estado
la região. O santo aguentou tudo apos a cessaçao das hostilida- }\o-..._..._......• ....·_-_....-.-..w_...-..-_.._......,

com paci&r.cia her6ica. Agora,
_ odes, acrescenta!ldo que, a aI?ea- Os órgãos da Estatística MilitaI

povo passou ao outro extremo: nao
ça de ínflacão sera amda têm apôio legal, Quando 'ntimam

lIIabia louvar bastante as virtudes .

d
.'

d t 'd a
o produtor e o vendedor a mostraI

do eremita. Simeão morreu em l' malOr epols e ermIna a o que possuem em seus estabelecI.

de junho de 1055. guerra. I "ento.. (D. II. 14.).

.� e···········1

IVida Social iI •
.�•••o.� .

A �IYERSARJ OS

Decorre hoje o natalício da sra I
d. Maria Passerini Wildi, cirurgiã- I
.dentista e espôsa do sr. arquiteto
Tom Wildi.

•

Completa h'oj e 68 anos a sra.

d. Maria de Figueiredo Pinto Fer

reira, residente em Piçarras e viuva

do saudoso conterrâneo Joaquim
Pinto Ferreira, que foi conscien

cioso conselheiro rnu n icipo l em

I taj aí.
•

Hoje faz anos o srita. Angelo
Grams, professora normalista.

•

Passa hoje o dia natalício do sr.

ccp, Augusto Borges Nogueira, que,
não há muito, serviu junto ao

disciplinado 14' B. C,
•

Faz anos hoje a sra. Isabel Ro

vere Veloso, espôsa do sr, Domin

gos Veloso, proprietário do Salão

Sepitibo.

FIl1em anos hoje:

VisUf}.s:
Com prazer registamos a visita

do nosso venerando conterrdneo sr.

Franklin Máximo Pereira, figura
de grande respeitabilidade nos

meios social e comercial de Itajaí

o
Qualquer ferida n09 orgãos geni·

tais, mesmo a que tenha surgido
muitos dias depois de um contacto

sexual, pode ser uma lesão sifilíti

ca, porque o pdmeiro signo I de

infacção-o cancro duro ou cancro

sifilítico - sómente aparece vinte

a trinta dias depois do indivíduo
ter apanhaJo a sífilis. SNES.

GRATIS! peça e�te fivyo

DOENCAS DO GADO
E REMÉDIOS

[NVlE UM CRUZEIRO EI'I sitos PARA o PORTE POSTAr

UZINAS CHIMICAS BRASILEIRAS LTOA
!;.PHt<1.1� "PoSOT'CAIiI...1. ,ST. S.PAULO

NAS ILHAS '>ALOMÃO,
o TENl:NTE CU�R.y
ENCABEÇOU UM
CONi�A-ATAQUE 'DE
INFANTARIA APOIAVO
�OQ TANQUES, QUE
LIQUIDOU o DESTA
CAMENTO JA'PONÊS
ATACANTE. 'SÓ €lE
FEZ T�ÊS

PRISIONElftOS�

do «Drasiloide»

Comprar, vender ou alugar
só na

I B SERVIDORA
I

[a maior organização no

gênero nesta capital]
RUa Juàu Pinto, 4.

Fone 775.

Me

Mais máquinas
de escrever

MACHADO & CIA.

'O aniversário
de LItX JORNAL

A data de hoje é de especial
significação para a imprensa
brasileira, porque assinala o

aniversár-io do LUX-JORNAL, Ia conceituada e próspera orga
nização de recortes de jornais,
cujos laços de simpatia e -Ie
interêsse com as folhas diárias
do Brasil datam de longo tem

po e contam com a mais ampla
reciprocidade. É que o LUX
JORNAL, mercê do magnífico
trabalho que executa, contri
bue poderosamente para di
fundir o nome e as opiniões dos

jornais, fazendo com que êles

sejam conhecidos em todo c

território nacional e, muitas

vezes, em cidades onde dificil
mente poderiam ser lidos, por
que são editados em Estados
muito distantes. E essa difusão
se faz - o que aumenta muito
o valor - entre as elites do

país, entre as classes que, pela
sua cultura ou pela sua in
fluência política ou econômica,
são as que, direta ou indireta
mente, mais contribuem para o - ....--...............---.--.......-..... ----.-...----;::-.
metabolismo da vida nacional. '

Assim é que não só as altas es··

feras administrativas do país
- ministérios, ínterventorías.

repartições públicas federais,
estaduais e municipais - uti
lizam-se do magnífico serviço
informaaivo executado pelo
LUX-JORNAL, mas também I
as fontes propulsoras da nossa" FA(A stu AnÚNC/O.PElOeconomia figuram entre os

'G
�

seus assinantes, além de um �---- ...... #. �
sem número de associações ..... I , I ;'!J�#j�culturais ou de classe, estações FonE 722 � 'I �

1
'

d
. .

t ti ta T�AJANO 14 19 ANDAR
c e ra 10, escn ores, ar lS, s, RLTor DA COnFeITAI/IA CIIIÇlU/f'fIlO
etc. Entretanto, quando, em

1928, Mário Domingues e Vi- além das grandes revistas se

cente Lima fundaram o LUX- manais ilustradas, o LUX-

',JORNAL a sua arrojada inicia- JORNAL retira diariamente

I
tiva não parecia fadada a ob- dêsse formidável manancial

tel: o êxit? impressionante que uma quantidade média de 40
veio mais tarde a alcançar. I mil recortes, que remete aos

Hoje em dia, dezesseis anos seus milhares de assinantes, de
decorridos sôbre a sua funda-: acôrdo com a lista de assuntos

ção, essa vitoriosa ernprêsa é que cada um escolheu ao tomar

considerada, sem favor, a
I
a respectiva assinatura. Gran

maior e mais bem organizada I
de matriz carioca, sita à rua

de toda a América do Sul. Re-
I
Buenos Aires, 176, e na Sucur

cebendo todos os jornais diá- sal de São Paulo, instalada no

rios que se publicam no Brasil, Edifício Martinelli.

í

RODa
DE RlltAOS
GOOD;��R

. dos números
Lindos e vart� .

mUSICaIS.
50S feiras\

lôdas os .

RAMOS JALVARO
CIRURGIÃO-DENTISTA

Rua Vitor Meireles, 18

ii A « ,wI5Pm

TENHA JUIZO
TEM SíFILtS OU REU-

MATISMO DA MESMA

ORIGEM? USE O PO-

PULAR PREPARADO

A SlFILIS ATACA TODO O ORGANISMO
O Fi�ado, o Baço, o Coração, o Estômago. 08
Pulmões, li Pele. Produz Dôres de Cabeça Dôres
nos Ossos, Reumatismo, Cegueira, Queda do Ca-

belo, Anemia e A bôr tos.
Inofensivo ao orgau.sn.o. Agradavel

Icomo um licôr
O ELIXIR 914 està aprovado ')pIo D.N.S.P. como
auxiliar no tratamento da Sífilis e Reumatismo

da mesma origem
F1\.LAM CELEBRlDADES MÉDICAS

Sobre o prepararlo ELIXIR A composição e o sabor a
-914. devo dizer-lhes: sempre gradavel do ELIXIR c914> re
que o tenho empregado, em comendam-no como arma de
os. casos �� indicação apro- íacíl manejo para o público
príada (slfllls em vartas oe no combate (l sUlIis qualída
suas manifestações) OA resul- 1del que frequentpmente a
tados têm sido eaustatortos, nrovelto no Ambulatorio da
pois são rapídos e duraveís. Maternidade de Santa Maria.

Dr, Washington Ferreira Pires. Dr. Silvestre Passy.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o ESTADO

ORLAXDO DEIXOL' o V.tSCO
Rio (E.) - o ponteiro Or

lando, do Vasco, solicitou re

versão para a classe de ama

dor e atuará no Barra Mansa,
seu antigo clube. Êste jogador
está sujeito a estagio.

Pela Várzea
- Domingo encontraram-se

em jôgo amistoso os esqua
drões .prícípais e secundários
do Palmeiras e Bagé, ambos
desta capital.

O prélío feriu-se no campo
do Palmeiras, e teve como ven

cedor o Bagé pelo escore de 3a2.
Os tentos foram consigna

dos por Pedro (2) para o Pal
meiras, no primeiro tempo e

Menino (3), para o Bagé, no

segundo tempo.
Na preliminar jogaram os se

gundos quadros, saindo ven

cedor o Bagé por 3x O.
O jôgo teve um transcorer

péssímo, devido o estado la
macento do campo.

BALAS

F
U
T
E
B
O
L

As terças, quintas e sábados,
às 8 horas da noite, na quadra
do Lira Tenis Clube e aos sá
bados, às 3 horas da tarde no

"five" da Fôrça Policial do
Estado, haverá treinos de bas

quete e voleibol.
É de mistér que todos os es

portistas convocados compare
çam aos treinos, pois, precisa
nl0S apresentar equipe capaz
de engrandecer o valoroso es

porte "lá fóra".

ltE'SGA.NESCHI .NO S. PArLO
F. C.

Uma emissora de S. Paulo
anunciou que o S. Paulo con

tratará Renganeschi, zagueiro
esquerdo do Fluminense, rece

bendo êste clube, pelo seu pas
se, a soma de Cr$ 150.000,00, e

o citado jogador a quantia de
Cr$ 100.000,00.

.JOGOS DE DOllfINGO NO lHO
_ F'luminense 3 x S. Cristo
vão 1.

Botafogo 1 :x Madurera- l.

Flamengo 4 :x Bonsucesso 1.
Canto do Rio 3 x Bangú 2.

EM S. PAULO
Juventus 2 x Comercial O.
Corintians 3 x S. P. R. 3.
S. Paulo 7 x Portuguesa San

tiSta 4.
Portuguesa de Esporte 2 x

Santos 2. \
PETISCOS - Roll-mopa - Herrings - Pickles - Cama.
rões recheados - Sandwichs - Cebolinhas - Ovos de

tainha fumadas - Pernil - Pasteis - Empadas
Salame - Peixe frito, etc. etc.

COMPANIDA "ALIANÇA DA BAtA"
Fundada em 1870 - Sêde ; B A 1 A

INCENDIOS E 1'RANSPORTES ,..
71.6M.189.Zo

Responsabllldades

Capital e r-eser-vas " .. , ..........•. , cr$

Cr$ 4.999.477.500,58
Cifras do balanço de 1942:

Receita , , '. . .. ,
Cr$ 70.681.048,20

AtlVO , , , .. , , Cr$ 105.961.917,10

Sinistros pagos nos últimos 10' anos ,
' Cr$ 64.986.957,20

Res�onsabilidades . , , . ' . ,
' Cr$ 76.736.401.306.20

Bens de raiz (prédIos e terrenos) ' ... ,.,." ,.... Cri 23.742.657.44

DIRETORES: - Dr, Parnfilo d'Ultra Freire de Carvalho. Dr. �'rancisco

de Sã e Anisio Massorr-a.

Agências e sub-agênclas em todo o terrItório nacional. - Sucursal O<)

Uruguãl. Regu laôores de avarias nas prrncrpais cidades da América. Europa

e Arries.

AGENTE EM FIJORIANóPOLI�
C A IH P O R L O B O & C 1 A. - Rua Fl'lipl' 1khmllft. n. :t9

Calxn Postal n. 19 - TI'If'fone 1.083 - Rnd. Te legr. "AJ,IANÇA"
SUB-AGENCIAS EM LAGUNA. TUBARAO, ITA.JA!. nLUJ\n;

NAU, BRfJSQUE., LAGES E RIO DO SUL
•

D r. Aderbal R. da Silva vem entravando o normal de- clara que já cedeu êsse jogador
Via aérea, viajou terça-feira senvolvimento do esporte goia- ao Corintians.

para a capital da República, o
I no.

sr. dr. Aderbal Ramos da Silva, I -

ilustre presidente da F. C. D., I nE�T"CIAj)O À Jrs'.rlçA ,0
neste Estado. JOHA])OR AR'fIGAS, DO

}'LX;UEXGO

Yêyê tem agradado Rio (E.) - O promotor Mau-

8egundo noticias vindas da rrcio Parreiras Horta, da Sa

Paulicéia, nos cientificam de Vara Criminal, denunciou, co

que o "player" colored Yêyê, mo incurso no artigo 129 do

que por vários anos integrou o Código Penal,.o joga�or ele fu- HESFfL\.HOS POR XÃO TE-

esquadrão do Figueirense des- tebol Artur Silva F'Ilho, tam- RE}I (TlIPRlnO A I�E[

ta capital, e que também l:epre-I bén:. conhecido como
. "_Arti- Rio (E.) A Federação

sentou as cores do "associa- gas ", e que ocupa a posrçao de Fluminense de Desportos le

tion" catarinense no campeo-
"back "

no quadro do Clube de vou ao conhecimento da C. B.

nato brasileiro de futebol, tem Regatas do Flam�ngo, acusa- D. que desfilion os clubes Ho

azradado muitíssimo nos treí- elo de haver agredido o centro- rizonte F. C., Teimosos F. C.,
n�s que tem realizado no gran-

avante Heleno de Freitas, elo Itamaratí F. C. e Gremio Es

de clube sampaulino-Corin- Botafogo ele Futebol e Regatas. I portivo Lusitano, por terem

tians. O fato ocorreu durante a pele- deixado de cumprir exigências I
ja travada entre aqueles dois da lei. Iclube, no campo elo Vasco ela --

I
Gama, em São Januário. Preso JOGADORES rRrGL\IOS XO IIem flagrante, o acusado pres- rAJJJIEJIU.. S
tou fiança e, dessa forma, res- S. Paulo (E.) - O presielen- O VALOR DA,S MULAS'ponde ao processo em liber- te do Palmeiras, em declara-
berdade, estando sua elefesa a! ções feitas à imprensa bandei- CAIRO (Por G. D. ARMOUR, ram êxito; as mulas podiam é

cargo dos advogados José AI-' rante, explicou que de fato o da U. J. B.J - Em Salônica, galopavam rapidamente, mas

ves de Morais e Sebastião VIa- I
seu clube esteve interessado durante a última guerra, eu eram incapazes de realizar

na de Sousa. I no concurso de Raul Rodrl- éra responsável pelas milhares aquele heróico esfôr90. que é Q

guez, tendo, porém, desistido de mulas do .Centro de Remon- tóque final nec�ssano para
<':EDlno HÉLIO AO , em face ela quantia exorbitan- ta, de maneira que posso pre- vencer uma cornda. •

CORI�'1'IANS 'te pedida pelo Pefiarol, pelo seu tend�r ter alguma� expenên-! �as .esses característicos não
Rio (E.) - O Botafogo ci- passe. Adiantou, ainda, o dírl- eras a respeito desse ammal. prejudicam as mulas em sua

entificou à entidade oficial gente alvi-verde, que o Pal- Essa experiência deixou-me própria esféra, verificando-se

que rescindiu amigavelmente o me iras mandou buscar no Uru- -:0111 a melhor opinião possível' antes exatamente o contrário.
contrato de Hélio. Ao mesmo guai outro médio, bem como .:ias mulas, como animal de I Para o transporte até luga-

t:�.�����;�!=--��__�������__���!��� ."".._" �r:�1sfi�J:' e d���'r�r�ren��i�� I ��:n i������,�����. aN�u��nh���
AS BALAS FUTEBOL, depois de 6 anos de sucesso .empo antes que elas percam melhor animal para levar uma

e rri S. Paulo, chegaram em Fro r
í

c n
ô

p o l is .

sua utilidade nas operações de !albarda; seu dôrso parece feito

São essas as BALAS que distribuem mais pr êrn ios ;'uerra. Não tenho a intenção
I
para isso. A mula pode camí

-\0 Brasil: Bônus de guerra. Rádios. Relógios, Patins, 1e iniciar uma discussão aber- nhar por qualquer terreno em

IHAS])E 'fREINO ])E BAS· ôb di t "
.

l l h dSonecas, Chuteiras, Móquinas Fotogróficas, Luvas de a 80 re a ISpU a anima 'I que um omem possa an ar e

QPE'l'E E VOLEIBOL .
' . " f' c tI'

.

10.&, Bola oficial na 4 para Futebol, Estojos de xícaras, .ersus maquina ; mas, se a

11'-1
onsegue a ravessar amaçais-

Equipamentos para F'u tubol. Ferros Elétricos, etc. uarmos que os dias da cava- intransponíveis ao homem. É

Visitem o exposição de prêmios, na Praça 15 de No, aria já se passaram, segura- verdade que exige um bom tra-

vernbro , «Edifício Estr�la'. nente ainda existirão, numa, tamento e bôa alírnentaçâo,
inha dft combate, pontos que I mas pode continuar trabalhan
nficílmente poderiam ser su-: do sob condições que mataria n

.irídos de munições por meios' um cavalo em muito pouco
"mecãnícos. Se assim é, a mula tempo.
constitue o melhor animal pa-' ---------------
ra desempenhar essa tarefa. «S!!I�O amerl·ca.no (Para uma viagem em ani- li U
mal, a mula tem muitas van

tagens. Sua utilidade, porém,
limita-se ao andar, ao passo,
ao galope e ao salto, sem pos
suir nada do encanto de um

bom cavalo. A mula é ainda
um meio-jumento, sem nada
da generosa natureza do cava

lo. Durante a última guerra,
eu VI ISSO exemplificado de

A B 1 F b I I numerosas fórmas. No Centro
s « a as ute o » cumprem sempre o que 'prometem .

da Remonta de Swaythling, o
..................................................... falecido Gerald Pratt, conheci-

'l'HE LONDON & LANGASHTRE INSURANCE do como um dos melhores tra-

SEGUROS
THE LONDON ASSURANCE tadores de cavalos da Ingla-]

COMPANHIA DE SEGUROS "CRUZEIRO DO SUL" terra, tentou transformar uma
COMPANHIA DE SEGUROS "SAGRES" bela mula num animal treina-I

Representante: L. ALMEIDA do como um cavalo, gastando
Rua Vidal Ramos. 19 nisso muito tempo e esfôrço, I

õ·ãi···i
..

iíRMÃiiM···O···O····,··[···N····T··.(." ;�r��;s�;�m�ª��::�:!�
os oficiais veterinários em Sa
lônica tentaram. fazer as mulas

Rua V Me' re tes. 11 realizar corridas. Um desses
"joqueis" era o major Doyle,
pessôa certamente capaz de
conseguir o melhor de qual
quer animal que montasse.

Mas, as corridas não obtive-

Correias de transmissão
Vendem- SE'! a preços baratíssimos,

sem co m pe tê nc io ,
e diretamente

da Fc;bricG!

Sapataria
Rua Cons.

Barreiros
Mafra, 41

V.

padrões maravilhosos. finíssimo acabo m enlo das melhores
fábricas do país. são encontradas nos halcões da

Casa SANTA. ROSA

('O�YeiU. A. SITUAÇÃO no
FL"rEBOL GOJANO

Goiania CE) - A situação do
esporte goiano continua con

fusa. Há ainda duas diretorias,
ou melhor duas federações de
futebol. Nos círculos esportivos
acredita-se como inevitavel a

intervenção da C. B. D., a

exemplo do que ocorreu na

Baía. Espera-se mesmo que se

ja enviado a esta capital um r

emissário especial da mentora
I

máxima, para verificar o que I'fie errado vai por aqui e encon- Diariamente recebemos novidac=s
trar uma solução para a la-I i RUA FELIPE SCHMIDT, �4 - fONE 1514
mentavel situaç�o at_gal que ......;,

S E �:tJ A S

Recen temen te ineteladv,
nesta capital, para oridu-:

'ação permanente, equi
pado com todo conforto,
Ia está funcionando o
" SALÃO AMERICANO" ,

sito à rua Visconde de
Ouro Preto, n . 2 (ao lado

do ,"Belo Horizonte").

Preços módicos e

serviço garantido

Idhmas por
tuguês. espa
nhol, francês.

inglÉlS, etc.

NOVOS e
USADOS

f

COMPRA e

VENDE
•

Romance, Poesia, Religião. Aviação.
Matemática, Física. Química, Geo
logia, Mineralogia, Engenharia ci

vil, militar e naval. Carpintaria,
Desenho, Saneamento, Metalurgia,
Eletricidade, Rádio. Máquinas; Mo
tores, Hidráulica, Alvenaria, Agri
cultura, Veterinária, Contabilidade,

Dicionários, etc. etc.

Pí-õc1lrà-CoíOêàçaõ""�
Senhorita, com diploma de

complementarista e dactilógrafa,
oferece .. se para empregada de
casa comercial ou e scr itór io ,

Informações na Gerência do
«Estado» .

"A BandeIra Nacional quando em prés
posição horfzontal, e Irá ao centro da
testa da coluna, se Isolada; à direita da ,.(
testa da coluna. se houver outra bandel.
ra: à frente e ao centro (la testa da co

luna, dois metros adiante da Unha pelas
demaf!!! formada!!!, se concorrerem trêll
011 mlÚl bau4�lru". (D�ret�ld ., .''''1

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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INDICADOR MÉ_DICO
DR. ARAÚJO

OLHOS, OUVIDOS, NARIZ, GARGANTA
Especialista, assistente do Professor Sanson do Rio de Janeiro.

CONSULTAS: Pela manhã, das 10 às 12 - A tarde, das 3 às 6.

Rua Vitor Meireles, 24. Fone 1447
______.---------------------------------------------------------

DR. ARMANDO VALÉRIO DE ASSIS
D08 Serviços de Clínica Infantil da Assistência Municipal e Hospital

de Caridade

CUNICA MÉDICA DE CRIANÇAS E ADULTOS
CO:\'SULTúIUO: Rua .N'UJes Machaclo, 7 (Edifício S. Francisco), fone 1.444

Consultas das 10 às I:! c das 14 às 15 horas
n ESIDENCIA: Rua Marecha l Guilherme, 5. Fone 783

CLíNICA DE OLHOS - OUVIDOS - NARIZ - GARGANTA
.'

DR. SAVAS LACERDA

DR. ROLDÃO CONSONI

DR. MARIO

Clínica médico-cirúrgica de Olhos - Ouvidos. Naniz - Garganta.
Drp lorna d� habililaçã? do Con.srJho Naciona_l de Oftalmologia.

_ ICONSULToRIO - Fellpe Schmidt, 8. Das 14 as 18 horas. Fone 12�9.

C
-

HEsm:f:NCIA - Conselheiro Maí ra, 77. ooperaçao
DR. BIASE FARACO

Médico _ chefe do Serviço de SífilIs do Centro de Saúde WASHINGTON - maio liz prelúdio das relações de Vendem-se: uma na Rua Ferricn-

DOE."'ÇAS DA PELE _ SíFILIS _ AFECÇõES URO-GEN1TA1S DE (I_NTER-AMERICANA) - "Se amizade que se esperam con- do Machado, com 4 quartos, 2 se
_.,

f
-

b d
.

d ítóri las, cópa cozinha, terreno plano,
AMBOS OS SEXOS - RAIOS !NFRA-VElli'YLELHOS E ULTHA-VIOLETASI nao osse a cooperaçao rasi- tinuar epois a nossa Vl ona, medindo 6,40x50preço Cr$ 25.000.00

CONSULTAS: das 3 às ü h. - H. Felipe Schruidt, 4fi leira nesta guerra, posibilitan- uma vez estabelecida a paz Tres na Rua Uruguay, de madei-
RES.: li. Joinvile, 47 - FONE 1648 do a utilização da base naval que desejamos. ra, todas alugadas. terreno plano,

DR. GU ERREI RO DA FO NSECA de Natal, a vitoriosa campa- "A sub-comissão recomenda medindo IOx58 por Cr$ 20.000,00;
nha da Africa do Norte teria empenhadamente a continua- Uma em Coqueiros, com 3 quar

tos, cozinha, sala, dispensa, bôasido retardada por dois anos cão dessa política, que redun- água, medindo o te.rreno 30xl2xl.S
ou talvez nem mesmo tivesse dou em relações tao cordiais por Cr$ 12.000.00.
sido possivel aos aliados". entre os povos das duas gran- Uma na rua Almirante Alvim,

Essa foi a importante decla- des nações americanas. A sub- com 2 quartos, sala, dispensa, 'la'

ronda etc ... terreno com 22x50 porração feita recentemente pe- comissão teve prolongadas con- Cr$ 25.000,00.
los três membros da Comissão ferências com o ministro Os- Uma na Praça da B,andeira, com

de Assuntos Navais, da Câma- valdo Aranha, almirante .Arls- dois pavimentos, 3 qu�rtos, banhei-
i, d D t d d E t d tid G ilh

. .

t da ro, cozinho.' Preço de venda Cr$
CIRURGIA GERAJJ - ALTA CmURGIA - �roLÉSTIAS DE SEl'iRORAS - PARTOS I.::a OS epu a os os s a os 1 es UI em, rmrns 1'0

FOI mado pela Facwldade de Medicina ua. Uru vers idatle d,e Sâo Paulo, onde fOI Unidos referindo-se detalha- Marinha, e o vice-almirante 60.000,00.
Assistente por vários anos do Ser'.lço CU'urglCo do Prof. Alípio Correta .NeLe. .

"
_

Uma na rua Deodoro com terreno
Cil'lm:ia do estômago e vias oütares, llltestmos delgado e grosso,. t.iró ide, ,1'1118, damente as observaçoes que Americano Vieira de Melo, che- de 10,25 metros de frente por 56 de

.

tal bex aa útero OVál"IO'S e trompa, Var icocele, n ídr-ocele, variz es e hérrna.
f'

.,

b dprosu ,I, xiga, '. CONSUL'J'AS: izeram, numa viagem as a- fe de Operações da arma a fundos por 80.000,00 cruzeiros.
das 2 às 5 horas à Rua Felipe Schnnddt., 21 (altos da Casa Paraíso) . Te!. 1.598. ses navais dos Estados Unidos, brasileira. A nossa conclusão Uma na rua Curitibanos. com 3

RESIDÊNCIA: Rua Esteves Júnior, 179; Te!. M764, quartos. varanda, banheiro com
------- no hemisferio Ocidental. Essa não podia ter sido senão uma: água quente e fria etc., por Cr$

DR. M A O EIRA N EV ES declaraçtãod��avat <:ontida nu- os grandes líderes bradsileiEros 22.000,00.
(ma cal' a esses res membros são realmente amigos os s- Uma na ruo Oswaldo Cruz Es·

Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS ao deputado Carl Vinson, pre- tados Unidos. treito) 3 quartos, sala etc .. terreno
Curso '1@AoerfeilôOamentoeLongapráticanORJOdeJanelro·dtdC·-tB '1 tá it inte- com 16x32 por 16.000.00.

r! t d
SI en e a omissao, car a es- "O rasi es a mUI o Uma na rua Boco iuvo, com todo�ONIR !'TAS - Pela manhãs dia amen e as 10 às 12 ha., à tarde, excepto a09 , v

IlAballo•. das 16,30 às 18 boras _ CONSULTÓRIO: Rua João Pinto a. 7, sobrado -
sa que tambem se referia às ressado, em manter sempre conforto (duas residencias) por Cr$
conferências que tinham man- essas relacões cordiais e de co- 70.000.00.
tido com o Ministro do Exte- operação com o povo dos Esta- Uma na rua General Bittencourt

rior, Sr. Osvaldo Aranha e ou- dos Unidos. O longo e pacien-\ por 35 000 cruzeir�s.
t

. Uma na rua VIsconde de Ouro
ras altas autoridades brasi- te processo pelo qual os esta- Preto por 22.000 cr-uzerros,

(LJlplomado pela Faculdade Nac. de Mealcina da Universidade do Brasil) leiras.. distas americanos consegui- Uma em Coqueiros, ótima resí-

f'",.Ulterllo do Serviço de Cllnlc.a MédIca do Professor Osvaldo Ollvelra. médico do O relatório dêsses membros ram tão eficiente colaboração dÉl.ncia, na praia, por 15.000 cru-

Departamento de Saúde da Comissão Naval dedicava
I

com o zovêrno e o povo brasí- zerros ,

l:I,IXICA MÉDICA - Moléstia" interna. de adultos e cr-íança•. CONSULTóRIO � Uma no Estreito, com 2 quartos
ti U.l1;SIllENCIA: Rua Felipe Scbmldt n. 3M - Tel. 812. CONSUL'J'AS - Das 16 às I �. , inúmeras páginas de elogio à leiros não deve ser interrompi- etc. por 7.000,00 cruzeiros.

I cooperação do Brasil, como IdO nem momentaneamente". Uma na rua Major Costa. recern

Dr•. L "UHO D "DR li aliado dos Estados Unidos, di- Esses três membros da Co- construido por 45.000,00 cruzeiros.

11 11 11. zendo que seria de grande con- missão de Assuntos Navais são TERRENOS
veniência que tal cooperação os Srs. F. Edward Herbert, de Vendem-se um na Avenida 'I'rorn-

I powski, terreno plano, medindoainda. continuasse a ser man- Louisiana, W. Sterling Co e, 12x37 por c-s 15.000.00;
tida, mesmo depois de termí- de Nova York, e William W. Um na Avenida Mauro Ramos,
nada esta guerra. I Hess, de Ohio. idem idem, 15.5x45 por Cr$ 12.000,00;

Eis um trecho dêsse relató- "O mais importante", diz Um na Rua Jaguaruna. idem
Tratamento especializado, médico e

rio, alue foi largamente difun-I ainda o relatório, "é que o Bra- idem, IOx32 por Cr$ 7.500,00.
c;'rúrgico, das afecções do aparêlho Um na rua Camboriú, terreno

genital feminino (Utero, ovários. dido nos Estados Unidos. sil constate que os Estados plano medindo 30x50 por 24.000,00
trompa s, etc.). "As relações entre os Esta-I Unidos não querem dominar o cruzeiros.

Cura radical das inflamações dos dos Unidos e o Brasil são as povo brasileiro pelas suas f'ôr- Um na rua Almirante Alvim,
anexos (Ovários, trompas), sem ope- .

d"
,.

E' lt d d com 9x45 metros por 11.000,00.
d d di

mals cor lals posslvels. fl_ a- ças arma as, mas apenas e-
Um na rua Ccrnbor-iu com 25x45raçâo) . Tratamento e to os os IS,

túrbíos da menstruação e da esterfti- mente significativo que a pre- sejam uma unidade de colabo- metros, vende-se também a me-

dade. sença de nossas fôrças arma- ração, após a guerra, que virá tade por 20.000,00 cruzeiros.

das - tanto de contingentes beneficiar a ambos os povos". Um ótimo lote em João Pessôc.
gia aguda e crõnica, em ambos os de terra, como de mar _ te- O relatório ainda elogia os

::lom ônibus à frente, Cr$ 10,000,0.0
sexos. por processos modernos sob.

t b lecíd terri CHACARAS
contrôle endoscópico _ Uretroscopra nna se es a e eCl o em ern- soldados e oficiais americanos Uma em Barreiros g m 63.000
_ e de laooratório. tório brasileiro, sem a assina- que servem em bases brasilei- mts2.
FISIOTERAPIA - DIATERMIA tura de um único documento ras, pela sua conduta excelen- Informações com A. L. ALVES.

-- INFRA-VERMELHO ou as cláusulas de um tratado. te, que conduz a um entendi- Rua Deodoro 35.
CONSULTAS: - Das 10,30 às 12 "A 1

horas e das 2 às 5. I nossa presença naque e mento e relações de amizade
Consultório - Rua Tiradentes 14. ,país foi uma consequência do I entre as fôrças norte america- Vendem-seFone: 1.663. mútuo conhecimento e enten- nas, os militares e a popula

dimento dos povos dos Estados ,I ção civil do Brasil.
Unidos e do Brasil e é um fe-

or.ix ICA UE AnUT!l'OS lD CRlfH'Ç.\S, DOEXÇAS DA J'J�.LE. D0I;l.\'('�� ,"'Ji]
]\,f.:H.K\:-I, cOUA(.'AO, l<'lGAJ)O. ES'l'iHIAGO, lUNS, V AIUZJ<J S.' l]I'�'EHAS lL'I'UGAS.

CúNISULToHIO - Felipe Schrn ld t - 3·[ (2 as ·1.:"0)
RES1Dtl;XCJA - Est�\"es Júnior - 179 -- Florianópolis. 'rI<;LEFO.\iE - ii! 764

'I'otlo s os d tas pela manhâ em Palhoça e Sarno Amaro.. , .

Os chamados à ta rde ou à norte cloe\'Cl11 ser fe ttos por In terméd to elo F'arma

ceut ico Anmando .e: Aoampora -ma F'a.rmáci a São Luiz. n� P�l�loç;a.
Alellde ehamados a qualquer llOra elo lHA ou ela l\OI'IE.

trone: J .-161 _ Re!!ldêncla: Roa Presidente Coutinho, �3.

Médico - Cirur2'iãO - Parteiro
RAIOS X

Moderna e possante instalação
de 200 MA.

Diagnóstico precoce da tuberculose
pulmonar, úlceras gástricas e duo

denais, câncer do estômago, afe

ções das vias biliares, rins:. e�c.
Aplica o Pneumo-torax artIfICIal
para o tratamento da Tuberculose
Pulmonar - Tratamentos modero HELENA CRAVES SOUSA

no� e eficazes desta moléstia
Complt'to gabinete de Eletricidade ilNFERM1i:ffiA OBSTéTRICA

médic<I: Onelas curtas e ultra-cur- (Parteira)

tll�. Raios Infra-Vermelhos e Haios DIplomada pela M.atel'1l.hbd.

"TI'r::! Violeta. Tnfra7f>n-Tt'rflpifl de FIorlau6pollil
Consllltório: Rua Deodoro, 3 Atende chamados a q••lq ....

esquina Felipe Schmidt hora

O:u It às 12 hrs., e das 14 às li hn Praça da Bandeira. 51 - .ob

Tplpfone 1.475 (AntJlI'o '.... r!!'o 11 de lIalo)
� ....,._.._.._. ._"._.,__.-_...- ......-....."._·_.",._-...".,..,....,.+......-_-."._...w_-_-.�·............_..

__..·�

"

'"

INSTITUTO DE DlAGNÓSTICC'
CUNICO

DR. DJALMA
MOELLMANN

._-----------------'

WENDHAUSEN

Especialista eru Doenças de senbo

ras - Vias Ur-inâr ias.

Curso de especialização de Gineco

logia (doenças de Senhoras) com o

Professor Moraes de Barros, da F'a

culdad e de Medicina de São Paulo.

Tratamento moderno da b lenorra-

Formado pela UnIversidade de Genebra

Com prática nos hosptta ís europeus

Cl1nlea médica em geral, pediatria, doeu

cas do sistema nervoso, aparelho genito
urtnârto do homem e da mulher

,bsl8te. Técnico: DR. PAULO TAVARJi)�

Curso de Rad!ologia Clínica com o dr

Manoel de Abreu Campanarlo (SAo Pau-

10'). Especlallzado em Higiene e Saúde

Pública, pela Universidade do Rio de J'a

nelro. _ Gabinete de Ralo X - Electra

earciiografla clínica - Metabolismo ba

sat _ Sondagem Duodenal - Gablnetf

de flBioterapla - Laboratór!o de mtcros

copia e análise clinlca. - Rua Fernand('

Machado. 8. Fone 1.195. - FlorlanópoUe

DR. SAULO RAMOS
Iilspl!JclaJista em moléstias de aenho?", -

Part08.

AL'fA CIRURGIA ABDOMINAL: MW

mal(o, yeeicwa, útero, ovários, apêndlc�
tumores, etc. - CIRURGIA PLASTICr'

DO P.IilRtNliJO - HérnJ... , hidrocele, Te

I'lcocele. Tratamento sem olor e operaçio
de Belllorroldee e varizes - Fractur,.,.

aparelho8 de l(ê880. Opéra nOll BOII1I1taiJt
de Florlan6polJ.s.

Praça !>,,",lra e OUveIra, 10. Fone, 1.009

HorAr!,u: D.. 14 .. ta bor.... diarlamentll

'DR. AUImLIO ROTOLO

Residência

(Sobrado).

- Rua Tiradentes 7

na guerra

lR. ANTÔNIO MONIZ
DE ARAGAO

e na paz COMPRAS E VENDAS
CASAS

JIru.r&1a e Ortopedia. CI1nJca e Ctru.rlrb
10 torax. Parto8 e doençll8 de 8enhOrB8.

;ONSULTÓRIO: R. João Pinto 7 Diá·
'Iamente das 15 !la 17 horas. RESID:t!lN.

I A: Almlr.:ntp AI..,\m. 311 For,., 7ft1

DR. REMIGIO
CLíNICA MiDICA

Moléstias Internas, de Senhoras e CrI·

Inças em Geral. CONSULTóRIO: Rua

i'el1pe Scbmldt - Edlf!cl0 Amélia Neto

1I'0ne 1592, 9 às 12 e 14 !la 17 horas. RE

SID:t!lNCIA: J Largo Benjamin
Constante, 3

as casas da
Praça da

Bandeira n. 97 e Rua General
Bittencourt n. 98. Tratar na

rua João Pinto, n. 51.
3 v.3

I FILHA I MÃE I AVÓ I 'Refeições
congeladas

II

Todas devem usar a
Chicago - (Inter-America

na) - As refeições pre-cozidas,
que basta esquentar e servir,
vem sendo submetidas a nota
veis "tests" em Detroit. Os fri
goríficos e fabricantes d.e con
servas poderão, inclusive, tor
nar-se grandes concorrentes
nesse terreno.

Os artigos distribuidos pelas
empresas de Chicago incluem
carne, "spaghetti", bolinhos de
carne, creme de batatas, salsi
chas e várias especialidades de
peixes. De acôrdo com os pro
cessos usados, os alimentos são
primeiro humedecidos, dentro

I
dos respectivos envolucros de
papelão depois congelados e

enviados aos retalhistas, que oS'
vendem nesses vasilhames re-

_clJl!l a__*_n;••'I!!c_•.'IIIi&IIIII!!�I"'!"'Q.b._."'8..d....III • • .. frigerados� .""",L � _-'-'

..!f
CASA MISCELANEA.

distri./
PrestigIa o Govêrno fl .1

buidora dos Rádios R. C. A classes armada!!, - 08 !ler',
Victor, Vávulas e Osicos -- um "quintA. Mlunl.ta", (L
RUi! Trajano, 12. D. 5,),
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Derem aumentar o prevo do café pequeno
S10 PAULO, 1 (A. N.) .�- UM VESPERTINO DESTA CAPITAL DIVULGA QUE OS PROPRIETÁRIOS DE CAFÉS ARTI·

"
CULAM UM MOVIMENTO NO SENTIDO DE AUMENTAR PARA TRINTA CENTAVOS o PREÇO no CAFÉZINHO SERVIDO r

NO BALCÃO. ALEGAM OS INTERESSADOS QUE O AUMENTO DO PREÇO DO LEITE, DO CAFÉ E DO AÇUCAR É QUE
DETERMINA A MEDIDA PLEITEADA.

A ocupação E... 30 feias foram refugadas
de K I-k RIO, 31 (A. N.) - ° Diretor do Museu de Belas-Artes re-

ao I nng solveu organizar grande exposição póstuma do famoso pintor
Chung King, 1 (U. P.) - 'As, patrício Castagneto, falecido em 1901. Nesse sentido, o diretor

tropas chinesas, que operam na: do Museu fez apêlo a todos os colecionadores, que possuissem
zona do rio Salween, ocuparam I telas daquele artista, para que as enviassem à exposição. Nada
1, localidade de Kaolikung, de- menos de 200 telas foram apresentadas. Então, o diretor do

pois ele manter um cêrco de 3 Museu nomeou uma comissão para examinar tôdas as telas
dias, que terminou com a ocu- i apresentadas, afim-de evitar que, na exposição, figurasse al

poção da cidade e destruição
I
guma tela falsa. A comissão, durante três dias, examinou e

dos seus defensores nipônicos.' investigou todas as telas e chegou à conclusão de que, pelo
Os chineses conseguiram, tam-I menos, 30 delas não podiam ser autenticadas como de autoria
bém, forçar as linhas japone- I

de Castagneto, umas por serem realmente falsas, outras por
sas na zona de Chiaotou. Outra 'terem sido deturpadas pelos seus retocadores. As referidas 30

informação oficial acrescenta
I
telas foram devolvidas aos seus donos.

que prossegue, de forma furio-

��'ai�ii��t;_::;l�,PtO���e d�o;:� O ESTADO Esportivo
frustrados vários ataques lan- Proibido de praçados pelos japoneses.

O t- t- Ao Rio não ticar fulebõl
S por oes es ao Val- abrir s. PAULO, 1 (E.) - ° za-

t d
faUarà arroz gueiro Agostinho, do São Pau-

ranca OS RIO, 1 (A. N.) - O Serviço concorrência lO, F: <::' que no carr:peon�to
Estocolmo, 31 (U. P.) - A de Abastecimento, depois de ,.

brasileiro de 1942 sofreu Ira-

cidade do Vaticano está com-] uma série de proveitosas me- P�rt� Ale}Sre, 1 (A .. N.) - tura dos ossos da perna, ao re-

.
. . A Viação Ferrea do RIO Gran- ceber violenta ntr d d

.

pletamente Isolada do mundo. didas, tomadas diretamente I de do Sul vai abrir concorrên- Z'
.

h tá
e ,rb�da dO me:a

As autoridades da Santa-Sé junto aos grandes centros zau- . .

' izm o, es a proi 1 o a pra-
_

_

b era para fornecímento de 300 tica do f t b I A' t· h tmandaram fechar os portões chos de produçao acaba de .

'
.,

u e o. gos moem

,. ., ",
.

f d d' tâ
mil metros de tnlhos, alem de assim encerrada a sua carrei-

(ta cidade e 'Isola-la do mundo I",er
in orma o

.

e que es ao outros materiais destinados à i
"

.

exterior, _afim-de garantir a sendo preparados gr�ndes es- melh�ria de sua. �ia permanen-
Ia como futebolista.

l�anut€'nçao �e estnta neutra- �oques de arroz,.destmado
. �o te. As propostas serão recebi- .lo gador esIídade do Vaticano. ,::onsumo do RIO

_

de Ja�elIo. das até 28 de agosto próximo.
-.----.. Esses estoques sao avaliados .....-_,._- ............ -__......_....- •......_.._ uruguaios
Mais um serviço prestado ã em um milhão de sacos. Como Montevidéu, 1 (U. P.) - °

........-......-.....,..-.-..--.....---..--......----....�-....... "

coletividade pelo Rotary se sabe, o consumo dêsse pro- FRACOS e Fluminense, do Rio de Janeiro, Camisas, Gravatas, Pijarnes

Os rotarianos Drs. Trino Castro duto, exigido pela população AN�MICOS está procurando obter o con- Meias das melhores. pelos me-

e W. S. Link do Rotary Clube de carioca, é de cêrca de um mi- TOMEM curso de dois atacantes do nores preços só na CASA MIS-
Caracas - Venezuela - empenha- Ihão e duzentas mil sacas. En- Vinho Creosotado Clube Nacional, por intermé- CILA NEA - Rua Traiano. 12

��:;�;�s jr�t�Or_A�er�;:��ts�topa�: I t;'etanto; a produção do. vale "SILVEIRA" dio de seu representante local, .. __.._•••• ..........-_-_....-_-....__-_�

que fosse publicado. também em ao Paraíba � dos a�'r?ZaIS do sr. Julian Bertola. Os elemen-
língua portuguesa e espanhola, a Estado do RIO cobnra, de ma- Gnnd. Tónico tos em referência são o ponta- Pe!.soal exlra-
revista editada pela Associação neira folgada, êsse "deficit". ,� __ -

.. _"_"'_� -....._ direita Volpi e o veterano Por- numeráriO
M�dica Norte-Americana... Ficará, assim, graças às provi- Nome de rua ta, que atua em quase todas Foi assinado, pelo govêrno
ro;:��an�:��;:: ���c!�:dl�;:t;:� dênc.ias governa�entais, ga- em Buenos Aires as posições da linha atacante. estadual, o decreto-lei n. 1.023, f
.ba de ser coroado de êxito. pois rantido O a�>astecImento ,do. ar- Buenos Aires, 1 (U. P.) _ A de 29 do mês findo, dispondo
estarn�s sendo ir:formadc:s de que. roz da. caprtal da República, delegação da Câmara de Co- Barriga. Verde x sôbre a admissão de pessoal
a partlr de melados ,deste a�o. durante o ano corrente. mércío argentino-brasileira so-l L' Tênl (I b extranumerário, incluídos 0&.
33000 exemplares da celebre reV1S- . . ..

Ira enls u e tr t d Ii t di J

ta' supra-citada. serão distribuidos licitou ao Intendente da capital O público esportivo de Florianó c?n Ia a os, m.ensa IS as, Ia-

gratuitamente aos insti�utos mé- Missão de qu� seja dado � nome do Em- pol is terá.o oportuni�ade de aSSis_ln�tas e ta;efeIros. 9 decreto-
dicos centro e sul amencano. baixador Rodngues Alves a t ír', na noite de 6 de j urrh« a uma lei em apreço compoe-se de 49

Nossos parabens à distinta classe ortografia uma das ruas de .Bueno� A. ires, espe.tacular por t idci de basq�ete e

I
artigos, mas considera exten-

médica e, muito especialmente. h'
. volelbol,. entre os fortes .conJuntos sivas, no que ror aplicável a

o os dois ilustres rotarianos de Lisbôa, 31 (U. P.) - A em-
em om�nagem a men:or�a do do BarrIga-Verde e do LIra. O 10-: tecorí

.

Caracas '
r.aixada do Brasil confirmou ex-emb�Ixador d.o Brasil _Junto co I da pugna se rcí a quadra do e�sa ca ego�'Ia ';J.e_ servidores,

a noticia de que está sendo
ao govern? platino. ° I!lten- Lira Tênis Clube I diversas disposições do Esta-

Comprar na CASA MISCE
combinada, entre as Acade- dent.e elogiou a p.er.sonalldade .0 e,?uipe vencedora ir� a Join- tuto dos Funcionários Públí-

LÂNEA é saber economizar. do diplomata b 1 d 1
vlle d ispu tc r uma partida cO,m o cos Civis do Estado.

mia Brasileira e Portuguesa a . �aSI eIro e ec a- famoso conjunto do Guaram. o

vinda, a Lisbôa, duma missão rou que. apoiara p�s�oalmen.te melhor daquela cidode.
�-.__w.............·..-_·_.............�

brasileira, afim-de regular a u;n pedIdo. a �er dm.gIdo ao go- Os componentes do Barriga-Ver
verno argentino par um d de e do Lira, acham-se bem trei-

questão ortográfica. . _.
,a a e-

nados, o que proporcionará aos
cisao sobre o assunto. espectadores partida, deveras, emo'lcionante.

Florianópolis, .' de Junho de 1944

arselha ainda em chamas
LONDRES, 31 (U. P.) - A emissora de Vichí anunciou

que os incêndios, resultantes do ataque aéreo dirigido sábado
contra Marselha, ainda não foram dominados. Recorda-se que
os aviões aliados desferiram violentissimo golpe contra os pá
tios ferroviários daquele importante porto da França metro

politana, ora dominado pelos alemães. A emissora de Berlim,
por seu turno, indica que o número de pessoas mortas duran
te a operação dirigida contra Marselha se eleva a 1800

o Barroso aceitou ,

Abençoado o

povo cearense
Fortaleza 31 (A. N.) O Tomada pelos F á barcebispo dom João Lustosa japoneses . ar arcos de

acaba de. receber um
.

cabogra- Chung King, 31 (U. P.) - O d.ma �a CIdade do vaticano, co-,comunicado de guerra chinês ma eira
mun�cando q.ue o Papa lançou admite a queda da localidade Rio, 31 (A. N.) - Por Via
bençao especíal a todo o povo de Kungan em mãos dos japo- aérea, seguiu hoje para São
cearense. neses. Ao mesmo tempo, a nota Luiz do Maranhão o industrial

• oficial chinesa assinala que é João Schear, que vai estudar
Na �.� compa I!hla . IObscura

a situação das fôrças ali as possibilidades de instalar,
O C.aPItaO. ?smar Romao da Slt- chinesas que lutam em Nan-I naquele Estado um estaleiro

VQ fOI claSSIficado no com.ando da. . .
. ,_

3" companhia do batalhão de infan- chlen, localIdade SItuada na para a construçao de navios e

taria da Fôrça Policial. margem norte do lago Wang. 'barcos de madeira.

Segundo nos adiantam, o "Bar
rosa", desta capital, aceitou o con

vite do "Campinas", de São José.
para um "amistoso". domingo
próximo, no gramado do segundo
deles.

Aguarda-se compléta reabilita
cão do clube da camiseta verde
;-branco, que tudo fará para 'apa
gar. o revés que lhe infligiu o "Co
rinthians". Soubemos ainda que
o "Barroso" não contará com a

presença de Mascote e A�i, os

quais se acham contundidos.

'o. _.
_

PETIDLIII
11111[011

CONTRA CASPA,
QUEDA DOS CA

BELOS E DEMAIS

AFECCOES DO

COURO CABELUDO.

ENVIE UM CRUZEIRO EM SÊLOS PARA o PORH POSTAL

I UZINAS CHIMICAS BRASILEIRAS L TDA
.1 Rl\L\.::SDO 'VIA::SA C.POSTAC74 .JABOTlCABAL En, S.P v�o

Após prolongados; padeci- "-••-.- -.- -_- r - .,,. ......

mentos faleceu ontem no Hos- I espo.rtista perde o esporte ilhéu
pitaI "Nereu Ramos", aonde' um de seus maio,res entusiasta
se achava internado o sr. Ar-' e a família avaiana um amigo
mando Via;na, proprietário da I dedicado e bondoso.
"Empresa Limoense" nesta I O" Estado" es,portivo, desta
capirtal e valoroso desportista nota, apresenta à família do
catarinense. I extinto, as expressões do seu

Com a perda dêste distinto pesar.
.

"Ultirnaturn" nazista à Bulgária
ESTOCOLMO, 1 (u. P.) " •• BERLIM ENVIOU UM ULTIMATUM A SOFIA, EXIGINDO, ATÉ o MEIO DIA DE HOJE, A
ORGANIZAÇÃO DE UM NOVO GOVÊRNO CAPAZ DE MANTER A ORDEM E ROMPER RELAÇOES COM A RÚSSIA. FO�
RAM FEITAS, TAMBÉM, EXIGÊNCIAS SôBRE UMA MAIOR COOPERA(�ÃO MILlTAR BÚLGARO-ALEMÃ, SOB PENA DE

OCUPAÇÃO TOTAL DA BULGÁRIA PELO S NAZISTAS. �

TON�CO ·GAPJL�.R
POR EXCELÊNCIA

Bombardeios
noturnos

Londres, 31 (U. P.) - Bom
bardeiros pesados britânicos
atacaram, na noite passada, o

centro industrial de Leverku
sen,. situado nas proximidades
de Oolônia. Também foram
atacados diversos pontos da
"costa ele invasão", entre os

quais Boulognre, Dunquerque o
cabo Gris-Nez e outros objeti
vos militares. Durante a jorna
da passada, as fôrças aéreas
britâmicas e americanas lanca
ram sôbre a Europa cêrca d� ;:;
mil toneladas de bombas.

GRATISI peça este livro
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